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Тестові завдання по темі 1

1. Хто під час проведення першого конгресу Пан’європейського руху у Відні 

вперше висловив ідею «Сполучених Штатів Європи»?

a) Ж.Моне;

b) Р.Куденгофе-Калергі;

c) Р.Шуман;

d) А.Маршал.

2. Що є спільного між «юніоністськими»та «федералістськими» ідеями ?

a) Створення Європейського Союзу;

b) Утворення органу з консультативною асамблеєю з обмеженими 

повноваженнями;

c) Прагнення до європейської єдності та її інституціоналізації;

d) Утворення партій. 

3. Діяльність якої організації займалась міжнародними економічними 

дослідженнями та аналізом?

a) «Програма відбудови Європи»;

b) «Європейський рух»;

c) «ЄОЕС»;

d) ООН

4. До складу Ради Європи на початку її заснування входили такі країни:

a) Бельгія,Італія,Люксембург,Франція;

b) Скандинавські..країни,Франція,Бельгія,Люксембург,Великобританія,Голлан

дія,Італія;

c) Франція,Німеччина,Італія,Швейцарія;

d) Іспанія,Швеція,Німеччина,Франція.

5. Після останнього етапу розширення Європейського Союзу до його складу 

мало увійти?

a) 28 країн;

b) 29 країн;
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c) 26 країн;

d) 27 країн.

6. Який договір є новим основоположним договором ,у рамках якого 

відбувалося масштабне реформування інституцій Європейського Союзу?

a) Амстердамський договір;

b) Версальський договір;

c) Лісабонський договір ;

d) Консолідований договір. 

7.  «Батько Європи» - це: 

a) Жан Моне;

b) Джон Кейнс;

c) Роберт Шуман;

d) Арістид Бріан.

8. Спільний внутрішній ринок, митний союз, спільна торгівельна політика, 

захист конкуренції, підтримка наукового та технологічного розвитку, 

охорона здоров’я, цивільна оборона, туризм та спорт»  – це сфери, що 

регламентують положення…?

a) Ніццького договору; 

b) Договіру про запровадження Конституції для Європи;

c) Лісабонського договору;

d) Маастрихтського договору. 

9. Коли та за яких умов Європа перетворилась на «Європу п’ятнадцяти»?

a) 2 січня 1975 року , зі вступом Австрії та Швеції;

b) 1 січня 1985 року , зі вступом Естонії ,Латвії та Литви; .

c) 1 січня 1995 року, зі вступом Швеції,Австрії та Фінляндії;

d) 1 січня 1996 року, зі вступом Швеції,Австрії та Фінляндії

10.Склад консолідованої версії ДЄС ?

a) містить преамбулу та 6 розділів, присвячених загальним положенням, 

положенням щодо демократичних принципів, інституцій, посиленої 

співпраці, загальним положенням щодо зовнішніх дій Союзу та безпекової 

політики, прикінцевим положенням;
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b) містить наявні правові норми, положення яких врегульовують відносини в 

окреслених розділами сферах суспільного життя в Європейському Союзі;

c) містить 7 розділів, в яких знайшли своє конституційно-правове закріплення 

загальні положення щодо зовнішньої діяльності Союзу, спільна торгівельна 

політика, співробітництво з третіми країнами та гуманітарна допомога, 

обмежувальні заходи, міжнародні угоди, відносини Союзу з міжнародними 

організаціями і третіми країнами та місії Союзу, застереження щодо 

солідарності;

d) містить 7 розділів, , міжнародні угоди, положення щодо демократичних 

принципів, спільна торгівельна політика, застереження щодо солідарності та

преамбулу.

Тести по темі 2

1. Суть поліцентричності структури передбачає ?

a) Забезпечення трьом найважливішим інституціям ЄС функціями різного 

характеру

b) Розміщення інституцій ЄС у різних державах-членах

c) Функціонування ЄС ,як масштабного міждержавного утворення 

d) Утворення єдиної держави 

2.  Хто вперше сформулював принцип «розподіл влади»?

a) Шарль Луї де Монтеск’є

b) Дені Дідро

c) Адам Сміт

d) Жан Моне

3. Зазначте напрями діяльності Ради Європейського Союзу:

a) виконує роль виконавчого органу;

b) виконує роль законодавчого органу;

c) виконує роль дорадчого органу;

d) правильна відповідь відсутня.
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4. Хто виконує функції Верховного представника з питань спільної зовнішньої

та безпекової політики ?

a) Європейська комісія;

b) Генеральний секретар; 

c) Комітет постійних представників;

d) Представники даних країн.

5. Термін повноважень Європейської Комісії становить ?

a) 6 років; 

b) 4 роки; 

c) 3 роки;

d) 5 років.

6. Суд Першої Інстанції виносить рішення в справах про спори між ?

a) Європейською Комісією та підприємствами;

b)  Органами Союзу та їх функціонерами; 

c) фізичними та юридичними особами діяльністю органів чи функціонерів 

Співтовариства

d) Усі відповіді вірні

7. Завдання Європейського Центрального Банку ? 

a) підтримка стабільності цін; 

b) забезпечення касового, розрахункового та кредитного обслуговування 

комерційних банків; 

c) надання комерційним банкам кредитів; 

d) усі відповіді невірні. 

8.  Основні функції в європейському врядуванні здійснюють такі основні 

інституції ?

a) Європейська Рада, Європейський Парламент;

b) Рада Міністрів, Європейська Комісія; 

c) Суд Європейського Союзу;   

d) усі відповіді вірні. 

9.  У якому із договорів наявні умови для запобігання блокування однією або 

двома державами прогресу Союзу в окремих сферах ?
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a) Ніцькому договорі 

b) Амстердамському договорі 

c) Версальському договрі 

d) Лісабонському договорі

10.До складу органів спеціальної компетенції входять? 

a) Економічний та соціальний комітет; 

b) Європейський банк;

c) Комітет регіонів та омбудсмен;

d) Служба інспектора захисту інформації та офіційних публікацій; 

e) Кадрова служба; 

f) Усі, окрім варіанту b.

Тести по темі 3

1. Який фонд створений для підтримки проектів у галузі охорони довкілля та 

транспортної системи ?

a) Європейський Фонд регіонального розвитку;

b) Фонд згуртування; 

c) Європейський Соціальний фонд;

d) Європейський Фонд.

2. Соціальна політика ЄС включає такі напрями ?

a) зайнятість, соціальний захист; 

b) стабілізація курсу;

c) соціальне залучення;

d) прискорення економічного зростання.

3. Угоди «вертикального типу» це?

a) фіксація цін,створення спільних збутових підрозділів; 

b) встановлення квот на виробництво чи продаж; 

c) утворення рівноваги в економіці;

d) фіксація цін перепродажу ,вимога щодо «абсолютного захисту території».
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4. Євроатом це ?

a) Європейська спільнота з атомної енергії;

b) Європейський атомно-енергетичний фонд; 

c) Європейський Фонд регіонального розвитку атомних електростанцій;

d) вірної відповіді немає.

5. Назвіть системи державної допомоги, що функціонують в ЄС?

a) соціальна допомога та вертикальна;

b) регіональна та секторальна; 

c) горизонтальна та вертикальна;

d) фінансова. 

6. Яка суть п’ятої реформи ССП?

a) збереження життєздатної сільської місцевості;безпечні методи  виробництва, 

що здатні забезпечити постачання якісних товарів і задовольняти вимоги 

споживачів;

b) передбачає єдину виплату фермерам ЄС, незалежно від виробництва, що 

залежатиме від дотримання екологічних стандартів, норм безпеки харчових 

продуктів, здоров'я тварин і рослин, стандартів добробуту тварин;

c) відображати різноманітні й багаті традиції Європи у виробництві харчових 

продуктів;

d) вимоги утримувати всі свої землі в придатному до обробки стані та відповідно

до екологічних норм ("перехресна відповідність").

7. Чому потрібна спільна політика для збереження рибних ресурсів ?

a) збереження біологічних ресурсів

b) поширення прав прибережних держав

c) використання наукових даних для визначення рівня вилову

d) Усі відповіді вірні 

8.  «EAGGE» це ?

a) Європейський Фонд регіонального розвиту; 

b) Фінансовий інструмент управління рибальством; 

c) Європейський Фонд забезпечення та гантій у сільському господарстві; 

d) Європейська асоціація з прав захисту.
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9. Ціль спільної сільськогосподарської політики ?

a) продуктивність с/г;

b) збереження навколишнього середовища; 

c) удосконалення, модернізація устаткування; 

d) налагодження відносин між країнами.

10.За допомогою чого у Європейському Союзі не було жодного серйозного 

дефіциту харчових продуктів?

a) сільськогосподарської реформи;

b) сільськогосподарсьої політики; 

c) системи підтримки; 

d) економічної політики.

Тести по темі 4

1. На які компетенції  поділяються повноваження урядів країн та інституцій

ЄС відповідно до Лісабонської угоди (2009 р.):

a) ексклюзивні і спільні;

b) ексклюзивні, спільні і допоміжні; 

c) економічні, політичні і соціальні; 

d) всі відповіді правильні;

e) всі відповіді неправильні.

2. Бюджет ЄС як суспільна категорія це:

a) сукупність економічних відносин ЄС і країн-членів із забезпечення завдань і

функцій наднаціональних інституцій ЄС;

b) централізований фонд грошових коштів країн-членів та фінансовий план;

c) формування та використання фінансових ресурсів;

d) головна фінансова база  інтеграційних заходів,  інструмент наднаціонального

регулювання національних економік країн-учасниць;

e) всі відповіді неправильні.
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3. Бюджетна система ЄС має:

a) багатокомпонентну організаційну структуру;

b) двохкомпонентну організаційну структуру;

c) трьохкомпонентну організаційну структуру;

d) всі відповіді неправильні.

4. Перша міжінституційна угода була укладена між Європарламентом, Радою

і  Комісією  щодо  бюджетної  дисципліни  та  удосконалення  бюджетного

процесу у:

a) 1988 р.;

b) 1990р.;

c) 2000р.;

d) 1989р.

5. Самостійний,  незалежний  колегіальний  орган  зовнішнього  контролю,

основою діяльності якого є системний контроль, що передбачає здійснення

аудиту на основі облікової інформації це:

a) Ради з економічної політики;

b) Рада міністрів фінансів країн єврозони;

c) Комісією  щодо  бюджетної  дисципліни  та  удосконалення  бюджетного

процесу;

d) Рахункова палата ЄС.

6. Пакт про стабільність і зростання (Stability and Growth Pact) затверджений

ухвалений у:

a) 1997р.;

b) 1996 р.;

c) 2000р.; 

d) всі відповіді неправильні.

7. Основні  структурно-процедурні  зміни  бюджетного  процесу  ЄС  були

офіційно затверджені  Лісабонським договором у: 

a) 2001р.;

b) 1997р.;

c) 2009р.;
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d) 2012р.

8. Яке з наведених тверджень вірне:

a) Бюджет  ЄС  суттєво  відрізняється  від  національних  бюджетів  особливістю

бюджетного  процесу,  за  складом  і  структурою  доходів  і  видатків  і

бездефіцитністю;

b) Бюджет ЄС   складається з внесків учасників інтеграційного утворення.

c) За своєю сутністю бюджет ЄС    є бюджетом «конвергентного розвитку спіль-

ноти»;

d) вірні відповіді a і b;

e) вірні відводі a і c.

9. Критичним показником для державних видатків на думку Фрідмана  є:

a) понад 50% до ВВП;

b) 45-50 % до ВВП;

c) 40% ВВП;

d) всі відповіді неправильні.

10. Як  зазначає  Г.  Колодко,  державні  видатки  прискорюють  економічне

зростання, якщо:

a) витрачаються на бюрократію;

b) вкладаються в оборону і субсидії неконкурентоспроможним галузям;

c) спрямовані  на  будівництво  нових  інституцій,  розвиток  інфраструктури,

вкладення в людський капітал;

d) всі відповіді неправильні;

e) всі відповіді правильні.
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Тести по темі 5

1. Назвіть  основні  етапи  розвитку  міждержавного  співробітництва  в

податковій сфері:

a) друга половина XIX ст. – 1913 р. , міжвоєнне 20-річчя (1919 – 1939 рр.) та 

період Другої світової війни (до 1945р.), кінець 1940х – середина 1990 рр., з 

кінця 1990х років по наш час;

b) друга половина XIX ст. до Другої світової війни (до 1945р.),, кінець 1940х по 

наш час;

c) друга половина XIX ст. до Другої світової війни (до 1945р.),, кінець 1940х – 

середина 1990 рр., з кінця 1990х років по наш час;

d) правильна відповідь відсутня.

2. Введення  обов'язкових  однакових  юридичних  норм  і  правил  у  сфері

оподаткування і формування на цій основі єдиної податкової системи – це:

a) податкова гармонізація;

b) податкова уніфікація;

c) фіскальна політика;

d) правильна відповідь відсутня.

3. Основні  положення  країн  ЄС  щодо  уніфікації  непрямих  податків

затверджено:

a) Маастрихтським договором;

b) Римським договором;

c) рішенням Європейського Суду;

d) правильна відповідь відсутня.

4. Автономне застосування податкових важелів окремими країнами ЄС  під

контролем керівництва Європейського Союзу передбачає:

a) гармонізована податкова політика;

b) уніфікована податкова політика;

c) фіскальна політика;

d) всі відповіді правильні;

e) всі відповіді неправильні.
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5. Обмеження  діяльності  інститутів  ЄС  повноваженнями,  наданими  їм

установчими  документами  ЄС  та  встановленими  цілями  європейської

інтеграції ( стаття 5 Договору про ЄС) передбачає:

a) принцип субсидіарності податкової гармонізації;

b) принцип нейтральності оподаткування податкової гармонізації;

c) принцип пропорційності податкової гармонізації;

d) принцип одноголосності податкової гармонізації.

6. Заборона  відшкодування  внутрішнього  оподаткування  при  вивезенні

продукції на територію іншої держави-члена ЄС в розмірі,  що перевищує

рівень сплачених прямих або непрямих податків,  закріплена:

a) принципом субсидіарності податкової гармонізації;

b) принципом нейтральності оподаткування податкової гармонізації;

c) принципом пропорційності податкової гармонізації;

d) принципом одноголосності податкової гармонізації.

7. Роль «вмонтованих стабілізаторів» податкової гармонізації виконують:

a) принципи пропорційності, субсидіарності, одноголосності, податкової 

недискримінації та нейтральності оподаткування;

b) принципи пропорційності, субсидіарності, одноголосності та податкової 

недискримінації;

c) принципи пропорційності та нейтральності оподаткування;

d) принципи пропорційності і субсидіарності.

8. Шоста Директива ЄС, яка встановила пакет єдиних правил та детальних

процедур  щодо  об'єкта  оподаткування,  бази  оподаткування,  ставок,  схем

звільнення від податку та спеціальних схем прийнята у:

a) 1977 р.;

b) 1990р.;

c) 2000р.;

d) 2015р.

9. В  1997  р.  Кодекс  поведінки  з  прямого  оподаткування  бізнесу  (Code  of

Conduct on Direct Business Taxation)  було ухвалено:

a)  Європейським Парламентом; 
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b) Європейською Радою;

c) Європейською Комісією; 

d) Радою Міністрів ЄС.

10. «Податковий демпінг»:

a) характеризується низьким рівнем ставок податку на прибуток;

b) передбачає певні  пільги в оподаткуванні доходів громадян; 

c) стимулює на єдиному європейському економічному просторі не тільки 

добросовісну, але також і згубну податкову конкуренцію;

d) всі відповіді правильні.

Тести по темі 6

1. Всі країни-члени, зокрема ті, що залишаються за межами єврозони, 

включаються до координації економічних політик згідно з: 

a) регламентами Комісії ЄС;

b) директивами ЄС;

c)  резолюціями ЄС;

d) всі відповіді неправильні.

2. Метою монетарної політики ЄС є:

a) підтримання цінової стабільності Євросистеми;

b) встановлення єдиного валютного курсу;

c) проведення спільної монетарної політики країн-членів;

d) всі відповіді правильні;

e) правильні відповіді а і с; 

f)правильні відповіді а і b.

3. Керівна Рада ЄЦБ визначає цінову стабільність як щорічне зростання 

Гармонізованого індексу споживчих цін (ГІСЦ) в єврозоні нижче:

a) 2 %;

b) 1,5%;
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c) 0,05%;

d) всі відповіді неправильні.

4.  Європейський монетарний інститут було створено:

a) 1993 року;

b) 1994 року;

c) 1997 року;

d) всі відповіді неправильні.

5. Початок формування економічного та монетарного союзу (ЕМС) припадає 

на:

a)  1990 рік;

b)  1946 рік;

c)  2000 рік;

d)  всі відповіді неправильні.

6. Європейська система центральних банків (ЄСЦБ) започаткована:

a)  1 липня 1995 року;

b)  1 серпня 1996 року;

c)  1 липня 1997 року;

d)  1 липня 1998 року;

e)  всі відповіді неправильні.

7. ЄСЦБ управляється відповідальними органами ЄЦБ, якими є:

a) Виконавча рада;

b) Керівна рада;

c) Загальна рада;

d) Рада ЄС;

e) правильні відповіді a, b, c; 

f) всі відповіді правильні.

8. Найважливішим принципом Операційних рамок Євросистеми є:

a)  операційна ефективність;

b)  децентралізована реалізація монетарної політики;

c)  принцип тривалості;

d)  принцип безпечності;
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e)  простота і прозорість.

9. Європейська Рада запровадила Механізм обмінного курсу 2 (МОК 2):

a)  16 червня 1996 р.;

b)  16 червня 1997 р.;

c)  17 червня 1999 р.;

d)  всі відповіді неправильні.

10. Основними монетарними функціями, що виконує Система мінімальних 

резервів Євросистеми, є:

a)  стабілізація процентних ставок грошового ринку;

b)  створення чи збільшення нестачі структурної ліквідності;

c)  координація політики щодо обмінного курсу;

d)  правильні відповіді А, Б 

e)  правильні відповіді А, В; 

f)  всі відповіді правильні.

Тести по темі 7

1. Термін "спільна торговельна політика" вперше з'явився у Договорі про 

заснування Європейського Співтовариства в:

a) 1957 р.;

b) 1947 р.;

c) 1948 р.;

d) 1950 р. 

2. Спільна торговельна політика не охоплює таку сферу:

a) митне законодавство;

b) торговельні й митні угоди;

c) лібералізацію та протекціонізм;

d) експортну політку;

e) правильна відповідь не наведена.

3. Митний союз передбачає:
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a) поступову відміна мит і кількісних обмежень у взаємній торгівлі;

b) встановлення спільного митного тарифу щодо третіх країн замість 

національних тарифів;

c) скасування фізичних, технічних і фіскальних бар'єрів у торгівлі між країнами-

членами, гармонізація правил економічної діяльності, зближення 

законодавства;

d) всі відповіді правильні;

e) всі відповіді неправильні.

4. Автономна торговельна політика ЄС:

a) полягає у виробленні односторонніх положень Радого ЄС, дія яких 

поширюється тільки на країни - члени ЄС та, відповідно, на їхніх громадян і є 

обов'язковою для них;

b) передбачає запровадження спільного митного тарифу (Ст. 9/23 ДЄСп), 

стандартизація, торговельно-політичні заходи, спрямовані на захист ринку;

c) стосується дво- або багатосторонніх угод між ЄС і торговельними партнерами 

та відповідно між ЄС і міжнародними організаціями;

d) правильні відповіді a, b 

e) правильні відповіді a, c; 

f) всі відповіді правильні.

5. Тарифні преференції:

a) пільги, що надаються ЄС у процесі реалізації зовнішньоторговельної політики 

на умовах взаємності чи в односторонньому порядку;

b) стимулюють покупців промислово розвинутих країн імпортувати товари з 

країн, що розвиваються;

c) покращують конкурентні позиції країн, що розвиваються, на міжнародних 

ринках;

d) всі відповіді правильні;

e) всі відповіді неправильні.

6. Програма застосування Загальної системи преференцій у 2006- 2015 рр. була 

затверджена у:

a) 2004 р.;
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b) 2005р.;

c) 2006р.;

d) правильна відповідь не наведена.

7. Регламент щодо торговельних бар'єрів був затверджений Радою ЄС у:

a) січні 1992р.;

b) грудні 1993р.;

c) грудні 1994 р.;

d) січні 1995р.

8. Для застосування компенсаційного мита необхідна відповідність таким 

умовам:

a) субсидія має бути визначеною;

b) має бути доведена матеріальна шкода, завдана національному 

товаровиробнику ЄС;

c) витрати ЄС, пов'язані із застосуванням компенсаційних заходів, мають бути 

адекватними отриманим прибуткам

d) правильні відповіді a, b; 

e) правильні відповіді b, c; 

f) всі відповіді правильні.

9. Антидемпінговими, компенсаційними і спеціальними розслідуваннями у ЄС 

займається:

a) Європейська Комісія;

b) Європейський Суд;

c) Європейський Парламент;

d) Рада Європи.

10. Коли була створена Організація європейського економічного 

співробітництва (ОЄЕС)?

a) в листопаді 1949 р.;

b) у липні 1947 р.;

c) в квітні 1948 р.;

d) в квітні 1949 р.
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Тести по темі 8

1. Спільна стратегія ЄС щодо України була прийнятта на Європейській раді:

a) 1 березня 1997 р.;

b) 1 березня 1998 р.;

c) 10 грудня 1999 р.;

d) правильна відповідь не наведена.

2. Декларації “Україна – ЄАВТ” була підписана в Женеві:

a) 15 грудня 2000 р.;

b) 19 червня 2000 р.;

c) 13 березня 2014 р.

d) 10 грудня 1999 р.

3. До 2014 року чинною правовою основою відносин між Україною та ЄС була:

a)  Угода про партнерство та співробітництво (УПС) від 14 червня 1994 р.;

b)  Декларації “Україна – ЄАВТ”;

c)  Постанова Уряду від 1998 р. про запровадження механізму адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС;

d)  Стратегія  інтеграції України до Європейського Союзу.

4. Повної міжнародно-правової чинності Угода про асоціацію між Україною і 

Європейським Союзом, включаючи створення поглибленої і всеосяжної зони 

вільної торгівлі, набула:

a)  16 вересня 2014 р.;

b)  1 вересня 2017 р.;

c)  у червні 2017-го;

d)  правильна відповідь не наведена.

5. Для України європейська інтеграція – це:

a)  шлях модернізації економіки та подолання технологічної відсталості;

b)  залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій;

c)  створення нових робочих місць та  підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняного товаровиробника;

d) вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС;
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e) всі відповіді правильні.

6. Порядок денний асоціації (ПДА) був схвалений Радою з питань 

співробітництва між Україною та ЄС 16 червня 2009 р. у:

a) А) Празі;

b) Б) Люксембурзі;

c) В) Парижі;

d) Г) Стратбурзі.

7. Перше засідання комітету ПДА відбулося:

a) у Празі 1 березня 2008 р.;

b) 26 січня 2010 р. у Києві;

c) 16 червня 2011 р. у Люксембурзі;

d) 12 березня 2012 р.

8. Урядовий Офіс з питань європейської інтеграції готує звіти про результати 

виконання Порядку денного асоціації:

a) щокварталу; 

b) щопівроку; 

c) щороку;

d) що два роки;

e) правильна відповідь не наведена.

9. Постанова № 346 про створення урядового офісу з питань євроінтеграції була

видана Кабміном:

a) 13 серпня 2014 р.;

b) 20 березня 2015 р.;

c) 5 грудня 2016 р.

d) 5 грудня 2017 р..

10. Після підписання Угоди про асоціацію з ЄС було введено таку посаду:

a) віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції 

України;

b) прем'єр-міністр із питань європейської інтеграції України;

c) міністр із питань євроатлантичної інтеграції України;

d) віце-прем'єр-міністр із питань європейського сусідства України;
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Тести по темі 9

1. Повної міжнародно-правової чинності Угода про асоціацію між Україною і

Європейським Союзом, включаючи створення поглибленої і всеосяжної зони

вільної торгівлі, набула:

А) 16 вересня 2014 р.;

Б) 1 вересня 2017 р.;

В) у червні 2017-го;

Г) правильна відповідь не наведена.

2. Угода про асоціацію між Україною та ЄС налічує 1200 сторінок і складається

з таких частин:

А) преамбула, сім розділів, 43 додатки;

Б) сім розділів та 43 додатки;

В) преамбула та сім розділів;

Г) правильна відповідь не наведена;

Д) всі відповіді правильні.

3. Основні розділи Угоди про асоціацію:

А) "Загальні принципи", "Політичне співробітництво і зовнішня політика та 

політика безпеки", "Юстиція, свобода і безпека";

Б) "Торгівля та суміжні питання (ГВЗВТ)", "Економічна та галузева співпраця";

В) "Валютне регулювання","Науково-технічне співробітництво ";

Г)  Фінансове співробітництво та боротьба з шахрайством", «Інституційні, 

загальні та прикінцеві положення»;

Д) правильні відповіді А,Б, В.

Е) правильні відповіді А,Б,Г.

4. У Розділі І  Угоди про асоціацію:

А) визначаються загальні принципи, які творять основу для внутрішніх і 

зовнішніх процедур Асоціації між ЄС та Україною;

Б) передбачається посилення політичного діалогу і співробітництва між ЄС і 

Україною;
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В) регламентуються такі питання як верховенство права та повага до прав 

людини;

Г) всі відповіді правильні.

5. Розділ ІІ Угоди про асоціацію  охоплює такі питання як:

А) принципи вільної ринкової економіки, належного державного управління, 

боротьби з корупцією та різними формами транснаціональної організованої 

злочинності й тероризмом;

Б) цілі політичного діалогу, діалог і співробітництво щодо внутрішніх реформ, а 

також зовнішню політику та політику безпеки;

В) верховенство права та повага до прав людини, захист персональних даних;

Г) правильна відповідь не наведена;

Д) всі відповіді правильні.

6. Раду асоціації створено з метою: 

А) контролю, моніторингу та оцінки застосування і виконання Угоди, її перегляду

у разі потреби;

Б) контролю цільового використання інвестованих ЄС коштів;

В) корегування Угоди про асоціацію;

Г) правильна відповідь не наведена;

Д) всі відповіді правильні.

7. Українську Сторону в Раді асоціації представляють:

А) президент;

Б) прем'єр-міністр

В) віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Г) члени Уряду.

8. Комітет асоціації  складається з:

А) представників Уряду України; 

Б) представників Ради ЄС;

В) представників Ради ЄС і Європейської Комісії;

Г)  правильні відповіді А,Б;

Д) правильні відповіді А,В.

9. Засідання Ради асоціації проводяться:
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А) регулярно, щонайменше один раз на рік;

Б)що два роки;

В) кожні три роки;

Д) правильна відповідь не наведена. 

10. Рада асоціації та Комітет асоціації мають повноваження:

А) приймати  обов'язкові рішення;

Б)  надавати рекомендації;

В) переглядати та оновлювати Угоду;

Г) правильна відповідь не наведена;

Д) всі відповіді правильні.

Тести по темі 10

1. Частина Угоди про асоціацію щодо поглибленої та всеосяжної зони вільної

торгівлі (ПВЗВТ) передбачає:

А) скасування або суттєве зниження мита і митних зборів;

Б) скасування або суттєве зниження мита і митних зборів, спрощення процедур у 

торгівлі;

В) передбачає далекосяжне спрощення режиму регулювання взаємної торгівлі та 

відповідну гармонізацію правил, що регулюють цю сферу;

Г) правильна відповідь не наведена.

2. Поняття всеосяжної  зони вільної торгівлі означає:

А) спрощення торгівлі не лише значною частиною товарів, а й спрощення торгівлі

послугами, спрощення руху капіталу та платежів;

Б) суттєве зниження мита і митних зборів, надання особливих преференцій;

В) скасування мита і митних зборів;

Г) незначне спрощення процедур у торгівлі.

3. Під поняттям  поглибленої зони вільної торгівлі розуміють:

А) гармонізації внутрішніх правил економічної політики;
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Б) поступову гармонізацію у регуляторних  сферах, – стандарти, оцінка 

відповідності товару стандартам, конкурентна політика, державні закупівлі 

тощо;

В) гарантування того, що бізнес Сторін працює за наскільки це можливо 

подібними та рівними правилами;

Г) всі відповіді правильні;

Д) всі відповіді неправильні.

4.  Метою положень Угоди про асоціацію щодо створення ПВЗВТ є:

А) тільки скасування чи суттєве зменшення митних тарифів;

Б) скасування чи суттєве зменшення митних тарифів та далекосяжна лібералізація

торгівлі послугами;

В) положення щодо інвестицій, охорони інтелектуальної власності, державних 

закупівель, правил конкуренції, прозорості регулювання, сталого і 

гармонійного розвитку тощо;

Г) всі правильні відповіді;

Д) правильні відповіді А, Б;

Е) правильні відповіді Б, В.

5. Положення Розділ IV «Торгівля та питання, пов'язані з торгівлею» містять:

А) зобов'язання щодо імплементації та практичного впровадження близько двох 

сотень регламентів та директив ЄС, інших актів acquis ЄС та міжнародних 

договорів і стандартів;

Б) численні положення щодо ефективного застосування вже ратифікованих 

Україною міжнародних угод;

В) зобов'язання України щодо поступового наближення українського 

законодавства до законодавства ЄС;

Г) всі відповіді правильні;

Д) всі відповіді неправильні.

6. Основним  сектором  економіки  України,  для  якого  було  запроваджено

спеціальні захисні заходи,є:

А) сільське господарство;

Б) автомобільна промисловість;
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В) сфера послуг;

Г) будівництво;

Д) всі відповіді правильні;

Е) всі відповіді неправильні.

7. ЄС значною мірою послабив обмеження з доступу до його ринку в квітні 2014

року:

А) надавши Україні «автономні торговельні преференції»;

Б) скасувавши 94,7% своїх ввізних мит;

В) всі відповіді правильні;

Г)правильна відповідь не наведена.

8. Розділ IV  Угоди про асоціацію  «Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею»

складається з:

А) 10 глав;

Б) 15 глав;

В) 12 глав;

Г) 15 глав і додатків.

9. «Автономних торговельні преференції» ЄС для Україниь  набрали чинності:

А) 23 квітня 2013 року;

Б) 23 травня 2014 року;

В) 1 січня 2015 року;

Г) правильна відповідь не наведена.

10. Частина Угоди про асоціацію щодо поглибленої та всеосяжної зони вільної

торгівлі вносить додаткові особливості до практики захисту торгівлі ЄС, що

виходять за рамки Угод СОТ, такі як:

А) правила «національних інтересів» і «меншого мита»;

Б) антидемпінгові положення;

В) антисубсидиційні положення;

В) всі відповіді правильні;

Г) правильна відповідь не наведена.
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Тести по темі 11

1. Текст Угоди про асоціацію в частині макроекономічної співпраці (гл. 2):

А) передбачає  регулярний діалог щодо макроекономічної політики та 

прогнозування;

Б) зазначає, що Україна має прагнути до "поступового наближення своєї політики 

до політики ЄС";

В) не місить точного правового закріплення такого прагнення;

Г) всі правильні відповіді;

Д) правильні відповіді А, Б;

Е) правильні відповіді Б, В.

2. Угода про асоціацію передбачає національний режим щодо заснування та 

транскордонного надання послуг, що означає:

А) що кожна сторона надає операторам іншої сторони режим не гірший, ніж для 

своїх власних;

Б) надання пільг та преференцій операторам;

В) надання вільного доступу до ринку;

Г) всі відповіді правильні;

Д) всі відповіді неправильні.  

3. Режим внутрішнього ринку визначається таким чином:

А) жодних обмежень щодо свободи заснування юридичних осіб;

Б) жодних обмежень щодо свободи в наданні послуг;

Г)всі відповіді правильні;

Д) всі відповіді неправильні.  

4. Комплексну програму розвитку фінансових ринків України до 2020 року 

було ухвалено:

А) 18.06.2015  року;

Б) 1.06. 2016 року;

В) 1.01. 2017 року;

Г) 18.06.2014  року.  

5. Угода про ПВЗВТ щодо транспорту передбачає:
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А) передбачає прогресивну лібералізацію автомобільного, залізничного 

транспорту й перевезень внутрішніми водними шляхами;

Б) передбачає прогресивну лібералізацію автомобільного, залізничного 

транспорту, перевезень внутрішніми водними шляхами та повітряні 

перевезень;

 В) в певних випадках – укладання в майбутньому спеціальних договорів;

Г) всі правильні відповіді;

Д) правильні відповіді А, В;

Е) правильні відповіді Б, В.

6. Україна входить до складу Пан'європейських коридорів, а саме до:

А) чотирьох із десяти;

Б) чотирьох із дев’яти;

В) трьох із десяти;

Г) п’яти із дев’яти.

7. У 2014 році за екологічними показниками серед 178-ми країн Україна 

займала:

А)119 місце;

Б) 95 місце;

В) 76 місце;

Г) всі відповіді неправильні.

8. Україну іноді називають «житницею Європи» через:

А) впровадження інноваційних технологій в сферу сільського господарства;

Б) найкращу продукцію сільського господарства  на ринку ЄС;

В) запаси чорноземів;

Г) всі відповіді правильні;

Д) всі відповіді неправильні.  

9. Державна  служба України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів (Держпродспоживслужба) офіційно розпочала свою 

роботу у:

А) 1991 році;

Б) 2005 році;
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В) 2016 році;

Г) 2018 році;

Д) всі відповіді неправильні.  

10. Угода про асоціацію щодо соціальної політики передбачає комплексний 

порядок денний щодо поступового наближення за такими основними 

напрямками:

А) законодавство про працю, боротьба з дискримінацією та гендерна рівність, а 

також охорона здоров'я та безпека на робочому місці;

Б) законодавство про працю, а також охорона здоров'я та безпека на робочому 

місці;

В) законодавство про працю, боротьба з дискримінацією, а також охорона 

здоров'я та безпека на робочому місці;

Г) всі відповіді неправильні.  

Тести по темі 12

1. Умовно  всі  положення  Угоди  про  асоціацію   можна  поділити  на  такі

групи:

А) які мають пряму дію в національному правопорядку;

Б) які не мають прямої дії;

В) не дійсні в національному правопорядку;

Г) правильні відповіді А, Б;

Д) правильні відповіді А, В;

Е) всі правильні відповіді.

2. Угодою про асоціацію передбачено створення таких двосторонніх органів:

А) Рада місцевого врядування асоціації;

Б) Комітет асоціації;

В) Рада асоціації;;

Г) правильні відповіді А, Б;

Д) правильні відповіді Б, В;
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Е) всі правильні відповіді.

3. Кластери – це:

А) галузеві органи, до компетенції яких відносяться окремі політичні сфери;

Б) вужчі тематичні підрозділи підкомітетів;

В) національні органи, до компетенції яких відносяться окремі політичні сфери;

Г) правильна відповідь не наведена.

4. Платформа громадянського суспільства (ПГС) Україна-ЄС була створена

у:

А) квітні 2015 року;

Б) січні 2016 року;

В) вересні 2017 року;

Г) квітні 2018 року.

5. Урядовий офіс з питань європейської інтеграції було створено у:

А) 2014 році;

Б) 2015 році;

В) 2016 році;

Г) 2017 році.

6. Коли режим автономних торговельних преференцій ЄС припинив діяти, а

натомість почала діяти ПВЗВТ з ЄС ?:

А) з початку 2015 року;

Б) з початку 2016 року;

В) з кінця 2016 року;

Г) з початку 2017 року.

7. В Угоді  про  асоціацію передбачено,  що процес  поступової  лібералізації

торгівлі триватиме:

А) десять років, тобто фактично з 2015 до 2025 року;

Б) до 2020 року;

В) десять років, тобто фактично з 2016 до 2026 рік;

Г) Г) правильна відповідь не наведена

8. Зниження нетарифних бар'єрів у торгівлі між країнами в рамках Угоди з

ЄС стосується: 
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А) покращення роботи митниць;

Б) підвищення прозорості та автоматизованості процедур;

Б)  спрощення процедур торгівлі;

Г) правильні відповіді А, Б;

Д) правильні відповіді Б, В;

Е) всі правильні відповіді.

9. Офіційна база співробітництва між громадянським суспільством в 

Україні та ЄС складається з таких платформ:

А) Форум громадянського суспільства Східного партнерства;

Б) Двостороння Платформа громадянського суспільства;

В) Дорадча група щодо ПВЗВТ;

Г) правильні відповіді А, Б;

Д) всі відповіді правильні.

10. До складу Дорадчої щодо ПВЗВТ групи входять:

А) НУО й представники роботодавців та об'єднань працівників;

Б) представники громадянського суспільства з усіх шести країн Східного 

партнерства;

В) міжурядовий Комітетом асоціації та Парламентський комітет асоціації;

Г) правильна відповідь відсутня.

Тести по темі 13

1. Головною метою якої організації є охорони зовнішніх кордонів країн-членів

Європейського Союзу?:

А) EUROPOL;

Б) EU-OSHA;

В) FRONTEX;

Г) всі правильні відповіді;

Д) правильні відповіді А, Б;

Е) правильні відповіді Б, В.
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2. Яким органом фінансуються програми ЄС?:

А) Європейською Комісією;

Б) Європейським агентством з питань мережевої та інформаційної безпеки 

    (ENISA);

В) Програмою «Еразмус+»;

Г) всі відповіді правильні;

Д) всі відповіді неправильні.  

3. Основною особливістю моделі  функціонування університетів в Україні  від

2010  р.  і  дотепер,  яка  передбачає  служіння  суспільству,  підтримуючи

рівновагу  між  запитами  ринку  та  можливостями  науково-академічної

спільноти, є модель:

А) німецька;

Б) американська;

Г) англійська;

Д) правильна відповідь не наведена.  

4. До вітчизняних організацій яким надано доступ до відповідних напрямків,

що  є  важливим  кроком  у  створенні  підґрунтя  для  повноцінної  інтеграції

України у європейський культурний простір не належить:

А) «освіта»;

Б) «медіа»;

В) «секторальна співпраця»;

Г) всі відповіді неправильні.  

5. Ключовим елементом науково-дослідної та інноваційної діяльності ЄС є:

А) програма «Еразмус +»;

Б) програма «Горизонт 2020»;

В) механізм цивільного захисту Європейського Союзу;

Г) всі відповіді неправильні.  

6. У  Програмі  «Горизонт  2020»  було  створено  мережу  контактних  пунктів

України, зокрема функціонують:

А) національні контактні пункти і регіональні;

Б) національні контактні пункти;
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В) регіональні контактні пункти;

Г) правильна відповідь не наведена.

7. У  якому  році  прийнято  Закон  України  «Про  транскордонне

співробітництво»?

А) 1993;

Б) 2004;

В) 2008;

Г) 2015.

8. Нова програма транскордонного співробітництва Польщі-Білорусі-України

на 2014-2020 роки спрямована на досягнення чотирьох тематичних цілей, а

саме:

А) промоція місцевої культури та охорона історичної спадщини;

Б)  покращення  управління  кордонами,  управління  безпекою,  мобільністю  та

міграцією;

В) спільні виклики у сфері безпеки; 

Г) покращення  доступності  регіонів,  розвиток  надійного  та  стійкого  до

кліматичних впливів транспорту, комунікаційних мереж і систем;

Д) всі відповіді правильні;

9. Регіональними бенефіціарами транскордонного  співробітництва в  Україні,

Польщі та Білорусі є відповідні регіони вказаних країн, а саме:

А) основні та прилеглі регіони;

Б) основні регіони;

В) прилеглі регіони;

Г) правильна відповідь відсутня.

10. Програма  транскордонного  співробітництва  «Угорщина-Словаччина-

Румунія-Україна» на 2014–2020 роки зосереджується на:

А) законодавство про працю, боротьба з дискримінацією та гендерна рівність, а

також охорона здоров'я та безпека на робочому місці;

Б)  промоції  місцевої  культури  та  збереженні  історичної  спадщини,  охороні

довкілля, адаптації до змін клімату та боротьбі зі стихійними лихами;
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В)  інвестиціях  у  малий  бізнес,  промоції  місцевої  культури  та  збереженні

історичної спадщини;

Г) всі відповіді неправильні.  

Тести по темі 14

1. Ідея – це мислення, що являє собою ланцюжок, що складається з:

А) приведення міркувань у форму;

Б) роздумів, які базуються на почуттях;

В) емоційного первинного імпульсу;

Г) всі відповіді правильні;

Д) правильні відповіді А, Б;

2. Згідно з методом SMART ідея не повинна бути:

А) визначена в часі;

Б) досяжна;

В) конкретна;

Г) всі відповіді правильні;

Д) всі відповіді неправильні.  

3. SWOT-аналіз – це аналіз:

А) тільки внутрішнього середовища;

Б) тільки зовнішнього середовища;

Г) внутрішнього і зовнішнього середовища;

Д) всі відповіді неправильні.  

4. Під  час  використання  якого  методу  учасники  мають  можливість  вільно

пропонувати різноманітні ідеї щодо тематики і мети проекту?:

А) Мозковий штурм;

Б) SWOT-аналіз;

В) LEAN-аналіз;

Г) всі відповіді неправильні.  

5. Взаємодіючі системи, які повно описують проблемні ситуації є:

А) система, в якій існуюча ситуація розглядається як проблема;

Б) систему, в рамках якої можна вплинути на проблему для її вирішення;
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В) зовнішнє середовище, в якому існують та з яким взаємодіють ці дві системи;

Г) всі відповіді правильні;

Д) правильні відповіді А, В;

6. Головними принципами Управління Циклом Проекту є:

А) докорінний аналіз проблем і опрацювання відповідного рішення;

Б) приготування достовірної документації на кожному етапі життя проекту, що

запевнює раціональне прийняття рішень;

 В) постійні консультації з ключовими групами зацікавлених сторін;

Г) чітке формулювання цілей проекту і концентрація на їх досягненні;

проекту. 

Д) правильні відповіді а і в;

Е) всі відповіді правильні.

7. Якого етапу життя проекту не існує?:

А) підготовка;

Б) діагноз;

В) реалізація;

Г) правильної відповіді нема.

8. Добре написана заявка повинна виконувати:

А) 4 функції;

Б) 5 функцій;

В) 6 функцій;

Г) 7 функцій;

Д) всі відповіді неправильні.  

9. Коли  реалізовані  дії,  отримані  результати,  досягнуті  цілі  проекту

задовольняють бенефіціантів і вирішують проблеми, то проект є:

А) фанлрейзинговий;

Б) комплементарний;

В) придатний;

Г) всі відповіді неправильні.  

10. Які з функцій повинна виконувати добре написана проектна заявка?

А) заявка – прохання;
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Б) заявка – знаряддя переконання;

В) заявка – програма дій

Г) всі відповіді правильні.  
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